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ر تکـاپو بـراي   بشر امروزه در پی فعالیـت هـاي روزانـه و د   . مند هستند بهره )معماري -انسان ساخت 

گذران زندگی روزمره و معاش خود  و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظـور  
  سرمایه گذاري، مسمترا این دو نماد را تغییـر شـکل مـی دهـد و محـیط زیسـت شـهري را دگرگـون         

شـهرك هـاي    در این فرایند فضاهاي سبز،  باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش ها و. سازد می
گزین سیماي ساختمانی شهرها که روزگـارانی   آهن و آجر ، سیمان و سنگ جاي. مسکونی می شوند

شهر . عالوه بر تامین محل سکونت انسان چشم اندازي سبز و زیبا در اختیار وي قرار میداد شده است
به طبیعت خـود   نشینان امروزي گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خالئی عمیق از دستیابی

در مقابله با این مشکل، بشـر از گذشـته هـاي دور بـه      .را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند
و تغییر چشم انداز  دوباره با طبیعت حلی مناسب براي آشتی ها به عنوان راه هاي سبز یا باغ بام ایجاد  بام
هاي شهري  روح ساختمان اي بال استفاده و بیاستفاده از فضاه واقع بام سبز در .روي آورده است شهري

این امر عالوه بر جنبه زیبائی شناختی شهر موجب تلطیف هوا . باشد ایجاد لکه هاي سبز می در جهت
  .گردد بهبود محیط زیست ساکنان شهر می هوا و نهایتاً و کاهش آلودگی) در مقیاس میکرو کلیما(
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  بام هاي سبز:  مقدمه
  
  
  
  
  
  

  

و زمین هاي زراعـی   پیرامونی از بین رفتن محیط هاي طبیعی ها منجر بهشهر گسترش فیزیکی
تمان در برابـر  بمنظور حفاظت ساخ ي مسطح با هزینه زیادبام هاهاي شهري  در ساختمان. شده است

هاي تخت معموال فاقد مالحظات زیبـایی   بام .اند باران و برف و نگهداري لوازم مکانیکی طراحی شده
داشـته  شناسانه معماري بوده و بنابراین نمی توانند در اغناي ارزش زیبایی و معماري ساختمان نقشـی  

اختمان مـی بخشـند و   شـهر، یـا محـدوده سـ     سیمايزمخت و خشن به جهره اي سطوح این  .باشند 
نقـش مهمـی در   مصـنوعی  ي سـبز  هاایجاد و توسعه فضا ].1[ نیازمند سیستم دفع آب باران نیز هستند

بسیاري . گزینی براي محیط طبیعی از بین رفته در هنگام ساخت و ساز است جايداشته و  بشرزندگی 
زمین بـه وجـود آمـده انـد، از     از فناوري ها و فعالیت هاي جدید به منظور کاهش تاثیر انسان بر روي 

گزین ، استفاده موثر از منابع طبیعی ، کشاورزي بدون استفاده از مواد صـنعتی   جايهاي انرژي : جمله
فضاي براي پایدار ساختن  مدیران شهري بام هاي سبز بخشی از تالش. و سبز پوش کردن پشت بام ها

 انسـان  ]. 2[ شهري می باشـد زیست محیط مشکالت حل شهرها و یکی از راه حل هاي مدرن براي 

زده  غـم  و زمخـت  مسکونی هاي بلوك به را طبیعی حس و روح  دارد سعی ، امروزي نشین آپارتمان
 دهد پیوند مدرن تکنولوژي مظاهر با نحوي به را سرسبز و زنده طبیعت تا کند می سعی او . برگرداند

 بسیار و کمیاب شهرها در سبز فضاي ایجاد يبرا زمین از سوي دیگر .نماید بدیع خلق و زیبا مناظر و

بام سبز از جملـه   .کرد استفاده ها خانه بام مانند استفاده سطوح بال از در این حالت میتوان .است گران
که تحت فرایندهاي طبیعی شکل می گیرد و در سال هاي اخیـر در   فناوري هاي زیست محیطی است

گرفتـه و واحـدهاي مسـکونی، سـاختمان هـاي اداري،      بسیاري از کشورهاي جهان مورد توجـه قـرار   
بـام سـبز   . آموزشی، درمانی، زیارتی، فضاهاي تفریحی و ورزشی را در نواحی شهري پوشش می دهد

به هم پیوسته از پوشش گیاهی با رشد متناسب، یک الیـه زهکشـی مطلـوب    است شامل مجموعه اي 
  . ف را پوشش می دهدکه سق) نفوذ ناپذیر(جهت تخلیه آب و یک عایق ضد آب 



   )Green Roofs(بام هاي سبز                                           139                                                                             

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  بام سبزتعریف  -2

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاك، یـا بـا محـیط کشـت     
را مد نظر قرار  "معماري سبز"هایی که مفاهیم  براي بام گهگاهلفظ بام سبز . روینده، پوشانده می شود

بام سبز در واقع بامی ]. 3[ رود می صفحات فتوولتائیک، بکارهاي خورشیدي و یا  می دهند، نظیر پانل
تواند از بام پوشیده از  تنوع گیاهی چنین ساختاري می. کنند است که بر روي سطح آن گیاهان رشد می

. چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مـورد اسـتفاده در طراحـی منظـر پوشـیده شـده اسـت       
بام در شرایط  روح پشت در برابر محیط خشن و بی بتوانندیاهانی است که سبزپوش کردن بام نیازمند گ

نوع گیاهان انتخابی بسته به نـوع آب و هـوا و شـرایط    . و غیره مقاومت کنند توفانزدگی،  آبی، یخ کم
  .اقلیمی، متفاوت است

 /تیتفاوت چندانی با بام هاي معمول نداشته و شامل عایق رطوب هاي سبز باماجرایی  جزئیات
مصـالح و عناصـري    پروژه هاي بام سبز نیازمند .حرارتی، پوشش ضد آب، ماسه و درزپوش می باشد

هاي تعریـف   مطابق استانداردرا نگهداري گیاهان  وزهکشی رطوبت  /هستند که بتوانند عمل نگهداري
زه ي سـا ها محدودیت است که ازنماهاي سبز ایجاد  تکنولوژي دیگر، .در ساختمان فراهم آورند شده

  .هاي سبز برخوردار بوده و در مقابل، تنوع گیاهی کمتري دارند ي کمتري نسبت به باما
نقش عمده بام سبز در مدیریت آب هاي ناشی از بارندگی، بازیافت آب، کاهش اثرات گازهاي 

، محافظـت از پوسـته   )گیاهـان و جـانوران  (گلخانه اي، تنوع زیست محیطی درموجودات زنده شهري 
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جلوگیري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطیف هوا، کاهش دما، معتـدل نمـودن   زمین، 
ش الکترومغناطیس ، بهبـود کیفیـت   بري از آتش سوزي ساختمان ها، کاهش نفوذ تایگوهواي گرم، جل

چشـم انـدازهاي زیبـاي شـهري، مطبوعیـت و مطلوبیـت        داقلیمی و ایجاد تهویه مطبوع در شهر، ایجا
اي شهري، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، ذخیره انرژي ، کاهش آلودگی صـوتی کـاهش هزینـه    فضاه

هاي مربوط به نگهداري و تعویض سقف ساختمان ، ایجاد محیطی آرام در نواحی پر ازدحام شهري و 
و ) کشـاورزي (هاي تفریحی، بـاال بـردن امنیـت غـذایی شـهر       افزایش فضاهاي جدیدي براي فعالیت

   ].4[چشمگیر است  عنوان آزمایشگاهی جهت انواع پرروژه هاي تحقیقاتی و آموزشیهمچنین به 
  

  هاي سبز تاریخچه کاربرد بام -3
سال پـیش و بـر     2500  ها درروي سقف و کشت بر روي آن توسط ایرانی باغچهایجاد ایده 

از مـیالد مسـیح   سـال قبـل    600 هاي سـبز  همچنین بام .ها به کار گرفته شده استروي بام زیگورات
 باشـند که در هوا معلق نبودند هایی  باغدر واقع باغ هاي معلق بابل . توسط مردم بابل ساخته شده بود

بـه   هـا ایـن بـاغ   . روي بام ها و مهتابی هاي چند ساختمان قرار داشتند فضاهاي سبزي بودند کهبلکه 
هـا و سـبزي و    اد و دلتنگ کوهبراي همسرش که شاهزاده خانمی از م )نصرال بخت(نبوکد نزر  دستور

این کوه در . دستور داد کوهی بسیار بزرگ با ابعاد عجیب بسازند وي. خرمی زادگاهش بود، ساخته شد
بام داشت و هریک بر ستون هایی بنا شده بود  5متر بود که  120واقع ساختمانی چهارگوش با ارتفاع 

  .ده و توسط تلمبه هاي آبی، آبیاري می شدندها انبوهی از چمن، گل و درخت میوه کاشته ش که در آن
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www.google.com/search?q=suspended+gardens+of+babylon+photo&rls=com  
  

هایی از باغ بام بوجود آمد که اکثراً توسط دولت  رنسانس نیز در فرانسه و ایتالیا گونه عصردر 
میالدي یک آلمانی تراس خانـه خـود را    1600ال در س .گرفت هاي عمومی شکل می و در ساختمان

رواج در آلمـان و روسـیه    1875تـا سـال    تبدیل تراس و بام به باغاین فرایند تبدیل به باغچه نمود و 
توسعه . در قرن بیستم بودند سبز هايگرا و ایجاد کننده باملوکوربوزیه و رایت پیشگامان طبیعت. داشت

تري بـه خـود گرفتـه     در اروپا و آمریکا سرعت بیش به ویژهاخیر  هاي ها در سالفضاهاي سبز بر بام
مبحث زیبایی شناسی معمارانـه، پاسـخگویی بـه عـواملی     بر  عالوه توجه به این امریل عمده دل. است

طبیعی ساختمان، استفاده از فضاي مرده بام در جهـت  ) و صوتی حرارتی، رطوبتی(سازي  همچون عایق
سطوح چشم نواز در نما، تلفیق ساختار مصنوع با طبیعت، کمک به کـاهش   دایجا ،خلق فضاي دلپذیر

طراحـی   از دیـدگاه مهندسـی سـازه،   . افزایش نسبت اکسیژن هوا و غیره می باشـد  ،هاي جوي آلودگی
 .آسا و آب باران می گردد صحیح بارانهاي سیل افزایش پایداري و مدیریت ساختمان با بام سبز منجر به

هاي کاربردي  پتانسیل در سیستم بام سبزچندین شهر در اروپا وامریکا،  شهردارانی از در یک نظر خواه

http://www.google.com/search?q=suspended+gardens+of+babylon+photo&rls=com
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  کارگیري این سیستم در شهرها، از هزینه انـرژي کاسـته و بـه کـارایی مفیـد محـیط       ه زیادي نهفته و ب
هاي سبز به مساحت قابل ساخت یک پروژه افزوده و مکان هاي جدیدي براي  همچنین بام. می افزاید

تشویق و حمایت هاي بی دریغ شهرداران در ایـن بـاب منجـر    . فراهم می آورد یجتماع درون محیطا
طراحـی، گیاهکـاري و    ایـن تکنولـوژي در  کارگیري ه به مزایاي ب هاشده است که صاحبان ساختمان 

بـر اسـاس برآوردهـاي موجـود،     . آن پی برنـد ناشی از ارزش افزوده  وتخصیص و ساخت باغ بام ها 
   ].5[ بام سبز می باشندبه گونه اي هاي آلمان،  درصد از کل بام 10حدود  امروزه

در دهـه   سیسـتم ایـن   .هاي سبز مدرن از سیستم الیه هاي پیش ساخته تشکیل مـی شـوند   بام
 گسـترش و امریکـاي شـمالی   بسیاري از کشورهاي اروپـا   در به سرعت واختراع شد در آلمان  1960
  ]. 6[یافت 

  
  ي سبزساخت بام ها - 4

از نظـر  بـام هـاي سـبز     .اسـت  و دانش خاص آن ساخت انواع باغ بام ها نیازمند برنامه ریزي
فراتـر از   نیازمنـد فنـاوري  پیـاده   هاي مسیر و تعبیه قابلیت نگهداري و کنترل وزن خاك، باران و برف

  :قسمت تشکیل شده است سهاز  یک بام سبز .می باشدمهندسی بام معمول سیستم 
ها وجود دارد و بر روي آن  تمان یا آن چیزي که هم اکنون بر بام همه ساختمانسقف ساخ -1

یا اسفالت یا ایزوگام یا هر عایق دیگر کشیده شده و احیانا روي آن موزاییک قیرگونی،  عایق مثل الیه 
   .شده استسنگفرش 
ك و گیاهان و سقف و عایق رطوبتی را از الیه خا استباغ بام که یک الیه محافظت کننده  -2
   .کند جدا می

 ].7[ گیـرد  خاك و کود و سیستم آبیاري باغ که هر کدام با دقت در محـل خـود قـرار مـی     -3

شود، داراي عمـر بسـیار طـوالنی هسـتند کـه ایـن        استفاده می "باغ بام"موادي که در ساخت          
 50تـا   30دگاري آنهـا بـین   مان .اي نداشته باشند شود نیازي به تعویض دوره خصوصیت آنها، باعث می

را براي باغ بام هـا در نظـر مـی     مشخصه مقیاسدو تجهیزات کارخانه هاي سازنده  عموما. استسال 
کارگیري هریک از این مشخصه هـا بـه   ه ب. وسیع /فشرده، و بام هاي گسترده  /بام هاي متراکم  :گیرند

هزینه براي ساخت و نگهـداري آن بسـتگی   تعریف نوع استفاده از باغ بام، تنوع گیاهی مدنظر و میزان 
 وتـر  سیستم هایی که براي ساخت بام سبز طراحی شده اند سبک وزن ، نیازمنـد رسـیدگی کـم   . ددار

آسـا و ناگهـانی، آب بـاران را     هاي سـیل  در هنگام بارش باران مصالح به کار گرفته شده. بادوام هستند
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هـاي   شـیوه . دهـد   قوع سیالب را کاهش میجذب کرده و با کم کردن سرعت آب جاري شده، خطر و
از  کـرده حفظ  را و رطوبت موجود در خاك رساندهبه حداقل  را، مصرف آب باغ بام ها جدید آبیاري
زه کشـی  شـبکه  سپس و ابتدا الیه عایق رطوبتی در هنگام ساخت، ].8[جلوگیري می کند تبخیر سریع 

رشد کامال مناسب براي موفقیت بـام سـبز   یک محیط ایجاد  .مناسب بر روي پشت بام نصب می شود
این محیط بر خالف خاك زراعی طبیعی کامال متناسب با محیط طراحـی شـده و بـه     . ضروري است

پوشش هـاي گیـاهی   . در نهایت گیاهان کاشته می شوند . هنگام خیس شدن خیلی سنگین نمی شود 
هانی که براي این منظور استفاده می شـوند  گیا .در برابر سرما و گرما مورد استفاده قرار می گیرد وممقا

  ].9[ گیاهان چند ساله علفی ، گلها ، علف هاي وحشی و خزه می باشند شاملمعموال 

سال اخیر به علت کشف مواد ترکیبی جدید و ساده شدن مراحل ساخت بـاغ بـر روي    15در 
مواد جدید  پیدایشوژي و با پیشرفت سریع تکنول .بام ،این کار به یک صنعت پر رونق بدل شده است

توان بر روي بام هر خانه ، آپارتمان ، اداره، مدرسه، بیمارستان و هر ساختمان دیگري یک باغ زیبا  می
فضاي بال استفاده روي بام که همیشه در معرض تابش آفتاب  از و با گیاهان کوچک وبزرگ ایجاد کرد

توانند مورد استفاده  ات مختلف شبانه روز میاین باغ ها در ساع .بهره جست است، با هزینه اي اندك
با توجه به اینکه ایجاد و احداث فضاي سبز در شهرها به علـت کمبـود زمـین و     .ساکنین قرار بگیرند

ها و خیابـان هـا اشـغال     ها توسط ساختمان بسیارهزینه بر و گران است و اکثر زمین قیمت باالي آن،
 .آن بازگردانـد  بـه  می توان طبیعت تسخیر شده توسط شهر را با تبدیل بام ساختمان به باغ شده است،
بـه  . هاي زیست محیطی می باشـد  احداث باغ بام راه حل موثر و ارزانی براي کاهش آلودگی همزمان

هر متر مربع فضاي سبز در سال حدود نیم کیلوگرم از آلودگی هاي معلق در هـوا  موجب یک بررسی، 
  .]10[ را گرفته و تصفیه می نماید

  
   هاي سبز بام    انواع  -5

بسته به عمق متوسـط کشـت و میـزان     ،باغ بام ها را بر اساس سیستم اجراییهاي سبز یا  باغ
  :تاسیسات مورد نیاز به سه دسته اصلی تقسیم می کنند

   Extensive سیستم گسترده -الف
   Intensive سیستم متمرکز -ب
   Planter Box  سیستم مدوالر یا جعبه گیاه -پ
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  سیستم متمرکز               سیستم مدوالر یا جعبه گیاه                 سیستم گسترده              
  

  : Extensive سیستم گسترده -الف
  .یا بام سبز استفاده می شود Green Roof واژهاز براي سیستم گسترده  -
 .کم نیز شناخته می شوداین سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت  -

 .این نوع بام سبز فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد - 

 .نظر باشد به کار گرفته می شود که حداقل بار وزن مد معموال این سیستم براي زمانی  -

   .به طور اخص، فقط پرسنل نگهداري و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند  -
 .دار احداث می شود بام مثل چمنهاي نروژي، بر روي بامهاي مسطح و شیباین نوع 

 .میلی متر استفاده می شوند 100تا  40 ریشه عمقا ب یگیاهاناز در این سیستم معموال   -

 .کیلوگرم بر متر مربع در حالت اشباء می باشد 100تا  50حدود بار نهایی بام تقریباً بین  - 

در شـیب   .شیب توصیه می شـود %  20تا  10دار در اغلب مکان ها  در مورد بام هاي شیب  -
 .نیاز به استفاده از زهوار و ابزارهاي ضد فرسایش وجود دارد% 30حداکثر 

 سـاختمان سـبز   سـاختار  از و قسمتی از بام و معموالً قسمتی عمقی دارد کم سطحی و کشت محیط- 

 .می باشد

  .نیست خاص استفاده کارکردي و مورد عموم بوده سدر دستر طور کلی بام سبز گسترده به یک -
  

  



   )Green Roofs(بام هاي سبز                                           145                                                                             

 

  

  

  

  

  جزئیات اجرایی سیستم گسترده
  

  نمونـه اي از یـک بـام سـبز گسـترده     ) تصویر زیر(  Mountain Equipmentبام شرکت -
  .ساخته شده است 1998می باشد که در سال 

  

  

  

  

  

  : Intensive سیستم متمرکز -ب
  .یا باغ بام استفاده می شود Roof Garden براي سیستم متمرکز واژه  -
   .این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می شود -
نیازمند عمق متعارفی از خاك براي رشـد گیاهـان حجـیم و چمـن      سیستم متمرکزهاي  بام  -

  .معمولی می باشند
  .شود طراحی می ک پاركی باشد و مشابه می از گیاهان انواع مختلفی بام سبز شامل این نوع از - 
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  جزئیات اجرایی سیستم متمرکز

نماهایی می باشند که این موضوع، به ویژه  هاي سبز داراي درختان بزرگ و آب برخی از بام -
  .به تقویت اساسی سازه دارد نیاز ،براي بام هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد

  .ها می باشند ر مراقبتاین نوع بامها نیازمند آبیاري، کوددهی و سای -
  
  
  
  
  

  

   Planter Box  سیستم مدوالر یا جعبه گیاه -پ
تر بام سبز را مـی پوشـاند،    در جعبه هاي مخصوصی که تمام یا بیش اندر این سیستم گیاه -

 .دننگهداري می شوکشت و 

در  .غیر مدوالر محیط کاشت یک الیه پیوسـته بـر روي بـام سـبز مـی باشـد       هايدر سیستم -
  .یستم مدوالر این محیط ناپیوسته استس
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  سیستم مدوالر یا جعبه گیاه

  

  

  

  

  

  Planter Box    جزئیات اجرایی سیستم مدوالر یا جعبه گیاه

دار  بامهاي سـبز شـیب  . دار است مسطح و شیب به ها بام تفکیک ،طبقه بنديیک شیوه دیگر 
اویایی هستند که نیازمنـد طراحـی سـاده تـري در     هاي اسکاندین مشخصه برجسته بسیاري از ساختمان
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بـا اسـتفاده از    ،خطر نفوذ آب از طریق سازه بـام را   را شیب بامزی. هاي تخت می باشند با بام مقایسه
   ].11[کاهش میدهد  ،تري نسبت به بام تخت بندي و زه کشی کم الیه هاي آب

  
  دیوار سبز -6

  :میشود دو گروه اصلی تقسیمکه به  وجود داردنیز دیوارهاي سبز عالوه بر بام هاي سبز، 
  نماهاي سبز -الف
 .دیوارهاي اکسیژن ساز -ب

در این سیستم گیاه  .در این سیستم گیاه بر روي سطح نما حرکت می کند :نماهاي سبز -الف
شروع به باال رفـتن از سـاختمان    )در یک بستر خاکی(که ریشه در زمین دارد رونده و یا پیچ در حالی

  .سازه اي حمایت کننده هم در نظر می گیرند دیوار، اخیرا براي نماي سبز. کندمی 
  :خود به دو دسته سیستم هاي فعال و غیر فعال تقسیم می شوند :دیوارهاي اکسیژن ساز -ب

در ایـن سیسـتم از   .این سیستم ها جدید ترین نوع دیوارهاي سبز می باشند :سیستم هاي فعال
این دیوار ها بر مبناي .هان در سیستم تهویه هواي ساختمان استفاده می شودهواي تولید شده توسط گیا

واترلـو   ی در شـهر علم تصفیه هواي بیولوژیکی با واسطه گیاهی بر مبناي تحقیقـاتی کـه در بیمارسـتان   
دیوارهاي سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزایش مـی   .پایه ریزي شده است انجام شده،

و سیستم تهویه هوا با مکـش از   هاي طبیعی موتورهاي تصفیه کننده و پاك کننده هستند پوشش .دهند
  .ریشه سیستم عمل می کند

حرکت هوا از ریشه ها بـه درون سیسـتم تهویـه     نقشی درهیچ که عمال   :دیوار سبز غیر فعال
 .مشـخص نیسـت  لمی تاثیر سیستم غیر فعال بر روي کیفیت هواي ساختمان از نظر ع .ساختمان ندارد

بعضی از دیوار هاي سبز پشت شیشه محافظت می شوند تا نسبت به آنچه در دیوارهاي غیر فعـال رخ  
در دیوار غیر فعال مکانیزمی براي گردش هوا .تري داشته باشند  می دهد، جریان هواي قابل پیش بینی

 حد امکانردش هواي آزاد تا آنها به صورت باز نگهداري می شوند تا بهبودي نسبی در گ. وجود ندارد
  .ایجاد کنند

دیوارهاي اکسیژن ساز، سازه اي مستقل دارند که جدا از نماي اصلی ساختمان و در فاصله اي 
جزییات مختلفی براي طراحی این دیوار  .نزدیک به آن قرار می گیرد و توسط ساختمان مهار می گردد

گیـاه بـر روي دیـوار و شـکل قالـب هـاي        تر مربوط به چگـونگی نگهـداري   که بیش ها وجود دارد
  ].12[میباشد نگهدارنده سیستم
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  بام    اجزاء باغ  -7
یا شرکت تولیدي هر موسسه . دسته بندي اجزاي اجرایی باغ بام ها بسیار متنوع و وسیع است

   .کند و رقابت در بازار اجزاء قابل نصب را دسته بندي میخود خاص بازرگانی با توجه به رویکرد 
  

  بندي کلی اجزاء باغ بام قسیمت
  :توان تقسیم بندي کرد می دسته کلی 5بام را به  باغ دسته بندي هاي تجاري اجزاء از همه فارغ

  Plant layer الیه پوشش گیاهی -
  Growing medium  محیط کشت -
  Drainage layer الیه زهکش -
  Protection layer الیه محافظت -
  Roof construction ساختار سقف -
  

   الیه پوشش گیاهی -1-7
هایی از قبیل آب  با محدودیتله أمسهر گیاهی می تواند روي بام گذاشته شود اما این  اگرچه

 از آنجایی که بام. و هوا، طراحی سازه اي و هزینه نگهداري و تصورات طراح بام سبز مواجه می باشد
کـم  نـد در خـاك   نوابتهستند که  انیگیاههاي سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوند، اغلب شامل 

  .با مراقبت و نگهداري کم رشد کنندعمق و 
  

  محیط کشت - 2-7
محیط کشت  .محیط کشت همان فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند

ولی مـ به واسطه الزامات خاص سازه اي باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت بـه خـاك مع  
کشت استفاده کرد که حتی االمکان سبک بوده و  ی برايباید از محیطدر این حالت  .دارد هایی تفاوت

 یک مخلوط معمولی مرکب از  .کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد 900وزنش حدود 

ترکیبی از چوب پوسیده ( گیاخاك مصنوعی یک سومسنگ هاي متخلخل و  یک سومماسه، یک سوم 
  .حیطی مناسب را تشکیل میدهدم) و کود نباتی
 

 الیه زهکش -3-7
الیه زهکش بین محیط کاشت و الیه محافظت قرار می گیرد تا آب بتواند از هر جاي بام سبز  

مقدار زیادي آب باران را در خود نگه می دارند معموال ها بام  .به سیستم زهکش ساختمان جریان یابد
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با این حال همیشه مقـداري آب اضـافی   . ی می شودکه موجب کاهش فشار تحمیلی بر سیستم زهکش
  :وجود دارد که باید به روش هاي زیر تخلیه شود

  به وسیله خود بام -الف
  ناودانی هاي مربوط به شیروانی ها -ب
  آبراه و کانال آب -پ

تعبیه کرد  خروجی یا یک خروجی و محلی براي سرریزکانال به منظور رعایت احتیاط باید دو
هـا   باالي آندر اي  از طریق نصب دریچهباید خالی از هر گونه گیاهی باشند و این امر خروجی ها ( 

  .توري تراس استفاده نمودشبکه در تراس ها می توان از یک  .)می شود انجامبراي بازرسی 
به دست اطالعات بارش طریق انتخاب الیه زهکش مناسب، بر اساس بیشینه جریان آبی که از 

گردد و از آنجایی که الیه زهکش محیط کاشت و گیاه را پشتیبانی می کند، مقاومت  ، انجام میمی آید
برخی از سیستم ها به سادگی الیه اي قطور از خاك انبساط یافته را بـه    .فشاري آن باید مناسب باشد

هاي بام سبز از یک حصیر زهکش پالستیکی موجدار با الگوي سازه اي  اما اکثر شرکت .کار می برند
 20حداقل ضخامت الیـه زهکـش   . استفاده می کنند Landscape Pavers شابه کارتن تخم مرغ یام

الیه زهکش  .ندنعایق اضافی را تامین کالیه ند یک ني ضخیم تر می تواهامیلی متر می باشد، اما حصیر
  :باشد به شرح زیر خود می تواند مجموعه پیچیده اي از الیه هاي دیگر

  

  : Filter Layer الیه صافی -الف
کنـد   دارد که رطوبت را از محیط ریشه ها دور می قرار الیه زهکش فیلتري کشت و در بین محیط

در سیسـتم   .این فیلتر می تواند شامل یک بافت پارچه اي باشـد  .و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود
  ایـن فیلتـر حتـی    .شـود  می غیر بافته شده استفاده "geo-textile"   یک یا دو الیه مدرن معموال از هاي

   .اي از شن و ماسه باشد و در این حالت ممکن است با الیه زهکش ترکیب شود تواند الیه می 
 

  : Root barrier الیه مانع ریشه ها  -ب
و غشـاء سـقف    عـایق کـاري   به زدن آنها ها و آسیب ریشه خوبی از نفوذ که به اي است الیه

در زیـر   اسـتفاده مـی شـود و    سیستم متمرکز در تر بیش ا معموالًه ریشه الیه مانع. کند جلوگیري می
  کـاري حرارتـی قـرار     بنـد نهـایی یـا عـایق     یـا آب  waterproof  زهکش و بالفاصله در باالي الیه

در پـروژه هـاي عمـومی کـه     وبیشـتر  از یک پوسته پلی اتیلن تشکیل شـده   این الیه معموالً .می گیرد
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ریشه هاي تهاجمی  هاي عمیق و گیاهانی با ریشه جاهایی که است وترافیک عبوري و بار سقف زیاد 
  .کاشته شده استفاده می شود

  
          Drain board: صفحه زهکش  -پ

سه الیه است که الیه باالیی عمل فیلتر را انجام می دهد و آب اضافی را از قسمت  صفحهیک 
الیه وسطی که به   .افظ ریشه ها عمل می کنداین الیه همچنین به عنوان الیه مح .ها دور می کند ریشه

 .شکل کاسه هاي مخروطی شکل است آب اضافی را از ریشه ها دریافت کرده و در خود نگه می دارد
 باعث گردش هوا و جلوگیري از از طرفی کند و آب باران کمک می Run-off سرعت به کاهش این الیه

  .شود می عایق غشاء و دیدن مانع از آسیب است که اي ارچهفیلتر پ یک پایینی الیه .شود می محیط گندیدگی
  

  الیه محافظت -4-7
را از نشـت کـردن و نفـوذ آب    و سیستم عایق کاري هایی است که بام  پوششاین الیه شامل 

به طور مستقیم بروي غشاء قرار می گیـرد و آن   Protection Board صفحه محافظ .حفاظت می کنند
مـی توانـد باریکـه اي از بـتن      این صفحه .ی و از شکست محافظت می کندرا در طول عملیات اجرای

حسب ویژگی  عایق محکم، ورقه ضخیم پالستیکی، ورق مسی، یا ترکیبی از اینها، بر از سبک، صفحه اي
هاي بام سبز لزوماً به صفحه محـافظ احتیـاجی    برخی از سیستم  .هاي طراحی و کاربرد بام سبز باشد

  .ت از الیه مانع ریشه به جاي آن استفاده شودندارند و ممکن اس
  

  : Water Proofing غشاء بام یا الیه عایق کاري رطوبتیساختار سقف،  -5-7
غشاء هم به شـکل یـک الیـه یکپارچـه     . بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت می کنند

مناسـب بسـتگی بـه     انتخاب یک غشاء .هاي بهم پیوسته ورقهضدآب استفاده می شود و هم به شکل 
اخیرا برخی کارخانه ها محصولی تولید کرده انـد کـه    .ایط بام، هزینه و سهولت اجرا و تعمیر داردرش

  ].13[ ستا الیه مانع ریشه و غشاء را در یک الیه قرار داده
، بـه هنگـام   از دسـت ندهـد  به منظور اینکه به مرور زمان الیه خاك کیفیت مناسـب خـود را    

الزم ، یک ضریب تصفیه در محاسبات وارد می شود که این عمل با اضافه کـردن  تخمین حجم خاك 
  ].14[درصدي از خاك صورت می گیرد
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  :]15[ بطور کلی می توان مطابق شکل زیر نشان دادرا  هاي سبز اجزاي تشکیل دهنده بام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي سبز آبیاري بام - 8
 :داز دو منبع تامین می شو هاي سبز مآب با

 آبیاري مصنوعی -الف

 )آب باران(آبیاري طبیعی -ب
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. روش دسـتی و روش اتوماتیـک  : شـود  استفاده میاز دو روش  آبیاري مصنوعی باغدر  -الف
شود که ممکن است یک ایسـتگاهه یـا    روش اتوماتیک هم به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام می

 .خاك و ریشه ها تامین میشود در هر دو روش رطوبت الزم براي .چند ایستگاهه باشد

آب مـازاد بـر    در ایـن حالـت،  شود  آب باران نیز براي تامین آب مورد نیاز استفاده میاز  -ب
شـود و تـا دوره اي نسـبتا     رطوبت خاك از طریق الیه هاي تصفیه کننده آب و الیه زهکش ذخیره می

گونه آب اضافی بـر روي الیـه ضـد     از سوي دیگر هر. طوالنی آنرا از آبیاري مجدد بی نیاز می سازد 
تواند پـس از تصـفیه    آب باران اضافی می.رطوبت ریخته و از طریق شیب بام به بیرون انتقال می یابد 

الیه عـایق بـام سـاخته    ). براي مثال در سیستم فالش تانک سرویس ها(شدن در مخازنی ذخیره گردد 
  ].16[ به سقف جلوگیري می کندشده از پلی پروپیلن فشرده از انتقال هر گونه رطوبت 

 
  هاي سبزبامبرخی گیاهان مورد استفاده در  - 9

Actinidia می گردد نیز استفاده آن از میوه دارد و استفاده زینتی -رونده اي باال هتچدرخ( کیوي(  

Trifoliata شبدر 

Aristolochia زاگرسی -رودباري -خزري چپقک 

Compsis  ژاپن و چینبومی شمال آمریکاو (اناري پیچ(  

Celastrus شمشاد 

Clematis الجوردي -بنفش  - سرخاز جمله  شش گونه دارد( گیاهی چوبی و باال رونده(  
Cotoneaster  تاجیـک  -فیروزکـوهی  -مازنـدرانی ( گونه درختچـه اي دارد  16شیرخشت-

  ..).ترکمنی و -هرمزي -مومی -خراسانی -سکه اي -سیاه-زاگرسی -لرستانی -برگ ساده -کرمانی

Fortuynia در مناطق بیابانی هم می روید( شب بو(  

Hedra حیـاط   -ها گونه ها و فرم هاي اصالح شده زیادي از آن نیز امروزه در پارك،  پاپیتال
  )ساقه رونده دارد و بسیار بردبار و سایه پسند است( منازل و باغ هاي گیاه شناسی کاشته شده است

Homulus که درشمال ایران و جنگل هاي ارسباران  استال رونده یک گونه علفی با،  رازك
  می روید

 Lonicera گل هاي زیبا و معطر دارد - شن -شونگ -پالخور، پیچ امین الدوله 

Parthenocissus درختچه اي باال رونده و همیشه سبز،  موچسب 
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Vitisberlandieri به نام گونه اي( رونده و میوه دار درختچه اي باال، تاك -مو -انگور 
V.Sylvestris  دارد( 

Polygonum auberti ساله یا چند ساله گونه علفی یا بوته اي یک  35، علف هفت بند - بند واش  
Pyracantha گیاهی است زینتی.در ایران یک گونه گیاه درختچه اي خودرو دارد، خشتی شیر 

Wisteria فش یا آبی بسیار زیبا درختچه اي است باال رونده با گل هاي خوشه اي بن، گلیسین
  ].17[ و پیش رس

 

  ها بام سبز بر روي ساختمان مزایاي اثبات شده پشت -10

  

  

  

  

  

  
و دیگر جنبه هاي محـیط زنـدگی   اقتصاد جامعه اکولوژي شهر،   رات زیادي دراثبام هاي سبز 

  :توان در سه گروه مزیتی به شرح زیر تقسیم نمود را می این  اثرات .دارندشهر نشینان 
  

  ] 18[ مزایاي اکولوژیک
 بهبود شرایط  1

  تیکیکروکلیمام
به دلیل تولید رطوبت و ایجاد هواي خنک باعث مناسب تر شدن شرایط 

  می شوندها میکروکلیما 

دسی بل کاهش و عایق بودن  3یک پشت بام سبز گسترده انعکاس صدا را تا   کاهش آلودگی صوتی  2
  ددسی بل افزایش می ده 8صوتی سقف را تا 

همچنین . جذب دي اکسید کربن هوا و کاهش آلودگی هوا از طریق گیاهان  کاهش آلودگی هوا  3
  باعث جذب کننده گرد و غبار و ذرات سمی موجود در هوا می شوند
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  ]18[ مزایاي اکولوژیکادامه 

4  
ــره   ــاثیر جزی ــاهش ت ــاي  ک ه

 Heat Island)   شهر حرارتی
Effect)  

  وندش باعث خنک شدن هواي شهر می

ــراي     5 ــیط زیســت ب ــاد مح ایج
  پرندگان

ها را  هاي گمشده توسط ساختمان انداز توانند مناظر و چشم می پرندگان
  جبران کنند

تامین فضایی سازگار و مطبوع   6
  به فضاي سبز پاسیو تبدیل بام، دیوار وبه دلیل   براي کاربران ساختمان

 سـبزي  امکان پـرورش میـوه،    7
    وگل

8  

بـــا (ش کـــاهش بـــار گرمـــای
ــایق    ــه ع ــوده و الی ــزودن ت اف

ــی ــا  ) حرارت ــرمایش بن از (و س
  )طریق سرمایش تبخیري

از دانشـگاه   Brad Bass توسـط  2005بر اساس پژوهشی کـه در سـال   
بامهاي سبز مـی تواننـد اتـالف گرمـایش و مصـرف       گرفتهتورنتو انجام 

  انرژي را در زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش دهند

مـــایش و کـــاهش اثـــرات گر  9
    تغییرات آب و هوایی شهري

بامهاي سبز می توانند بعنوان فضاي تفـریح، اسـتراحت مـورد اسـتفاده       افزایش محدوده زندگی  10
  قرارگیرند

    CO2 گاز  تصفیه هوا و کاهش  11

وارد ساختمان می شود و از آن خارج می شود  dB 18 صداهایی که تا  کاهش و تعدیل شدت صداها  12
  یا بیشتر dB 3 به میزان

حیوانـــات افـــزایش زیســـتگاه   13
    در مناطق مسکونیخانگی  

  با فراهم کردن یک فضاي سبز زیبا  بهبود مناظر اطراف ساختمان  14

مضـر و   UV با محافظت از آن در برابـر اشـعات  ) دو یا سه بار بیشتر(  باال بردن طول عمر غشاي بام  15
  صدمات آب و هوایی

  
  
  

    ]19[ زایاي اقتصاديم

  الیه عایق رطوبتی  1

صدمات ناشی از اشعه ماوراي بنفش و صدمات شیمیایی جلوگیري کـرده و   از
این ویژگـی بـام هـاي سـبز     . در برابر امواج گرما به عنوان عایق عمل می کند 

طول عمر عایق رطوبتی را تا دو برابر افزایش داده و باعـث صـرفه جـویی در    
  هزینه ها می شود

  عایق بندي بام هاي سبز باعث کاهش آلودگی صوتی می شود  وتیآلودگی صکاهش   2
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  ]  19[ زایاي اقتصاديمادامه 
جاذبه زیبـایی شـناختی و     3

  زیبایی طبیعی
بام هاي سبز ارزش ساختمان را در نزد بسیاري از استفاده کنندگان و مطـابق  

  دبا هر سلیقه براي کاربردهاي تجاري ، سازمانی و مسکونی باال می برن

تبـدیل یـک سـقف     "توانند باعث تغییر ساختار از طریـق   سبز می  هاي بام پشت  افزایش ارزش ملک  4
  شوند "خشک و زشت به یک دارایی مناسب 

 30تـا   20طبقه  هاي یک درصد و در ساختمان 10هاي چند طبقه  در ساختمان  کاهش مصرف انرژي  5
  را کاهش میدهددرصد مصرف برق 

در  .دهـد  عمر سقف را حداقل دو برابر و اکثر اوقات تا سه برابر افزایش مـی   افزایش عمر سقف  6
  کند بنفش خورشید حفظ می واقع سقف را از تشعشعات اشعه فرا

ایجــاد محــیط مناســـب     7
  تفریحی

کننـدگان و سـاکنان    هاي سبز یک محیط مناسب تفریحی براي مراجعه بام پشت
  است

ــاد   8 ــايایجـ ــتر  فضـ بیشـ
  ماندر ساختکاربردي 

از قسمت هایی که بیشتر در ساختمان تقریباً بال استفاده می بود به بهترین نحو 
  ممکن بهره برداري می شود

9  
کاهش اثرات منفی جریان 

  آب
کل جریان آب باران را بین پنجاه تـا نـود درصـد     حجمبر مبناي بیالن یکساله، 

بتدریج بسوي باران را در خود نگهداري و  روان آبدهد و در واقع  کاهش می
  کند ها روانه می چاه

  گردد گیاهان بر روي سقف موجب خشک شدن سقف می ارتفاع یافتن  ها خشک شدن سقف  10
  دهد درجه کاهش می 25گراد به  درجه سانتی 60دماي سقف را از   کاهش دماي سقف  11
  ستا ابستاندر ت حرارت از ساختمان در زمستان و هواي خنک خروج براي مانعی  عایق حرارتی  12

  
  ]21[و ] 20[سایر مزایا 

شـهري در ایجـاد    خشـک با به وجود آوردن محیط زیست طبیعـی در فضـاي     سالمت روانی  1
  می نماید اایفعمده اي و سالمت جسمی و روحی ساکنین شهرها نقش  آرامش

ي اجـرا و هزینـه   سرعت بـاال   2
  پایین

ا در متراژهـاي بـاال   نسبت به سایر عملیات هاي ساختمانی پوشش سریع بـام ر 
  ممکن میسازد

عـــدم نیـــاز بـــه آبیـــاري و   3
  مراقبت زیاد

به عنـوان   سیستم سقف هاي سبز طوري طراحی شده است که الیه زیرین آن
بدین ترتیب باغ بدون .گیاهان به بام عمل می کند  ریشه مانع نفوذ زهکش و  ،عایق

ت بـاقی بمانـد و دوره   آبیاري می تواند تا یکماه در تابستان شاداب و پر طـراو 
گیاهان مورد استفاده در  .بار در ماه باشد 2نگهداري و سرکشی آن می تواند تا 

 سالی مقاوم باشند و بـه نگهـداري کمـی احتیـاج     بام ها باید نسبت به خشک باغ

  دبلیت تطبیق و بازیابی خود با تغییر شرایط خاك را داشته باشناداشته باشند و ق
  

  ام سبزهزینه احداث ب -11
نوع ساختمان، سیستم  اقلیم، صورت اصولی طراحی و اجرا گردد با توجه بهه یک بام سبز که ب

  در دالر در هر فوت مربـع هزینـه    35تا  5بین  به طور متوسطگیاهانی که کاشته میشود  و مورد استفاده
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گـذاري   سـرمایه  تنهـا ارزش  فوق نه جداول در مزایاي ذکر شده مقایسه با در هزینه این .]22[ داشت خواهد بر
  .نماید می اجتماعی آن بر زندگی شهر نشینان اجراي آن را مقرون به صرفه-دارد بلکه اثرات اقتصادي

 
   8مطالعه موردي منطقه : احداث بام سبز در تهران -12

کرد که با معضـل کمبـود زمـین     تر کسی تصور می شهري که شاید تا چند دهه قبل کمتهران، 
متحمـل هزینـه هـاي سـنگین شـوند      والنش مجبور باشند براي توسعه فضاي سـبز  ؤمس مواجه شود و

هاي شهري  به ویژه در زمینه گسترش فضاي سـبز   امروزه با کمبود فضا براي اجراي بسیاري از طرح
   .مواجه شده است
گـذرد، ولـی بـه     سال  از تصویب طرح توسعه عمودي فضاي سبز در شوراي شهر می چندین

اگرچه نخستین  .این طرح براي اجرا شدن در شهر تهران با مشکالت بسیاري روبرو است رسد نظر می
هاي شهرداري ایجاد شد تا  روي ساختمان سازمان پاركبر  70فضاي سبز عمودي شهر تهران در دهه 

هاي شهر تهران باشد، امـا ایـن طـرح در همـان      نمونه عملی براي اجراي این طرح در دیگر ساختمان
. مجددا مطرح شـد ایجاد فضاي سبز عمودي در شهر تهران بحث  1385از سال  .مسکوت ماندها  سال
، نخسین فضاي سبز عمودي )ع(راه امام علی  با پایان یافتن بخشی از پروژه بزرگ 1386اواخر سال از 
ت سرع 87ها در سال  ها حاکی از آن بود که این طرح خبر. به اجرا درآمدآن  هاي حاشیه ساختماندر 
سال  فقط چند پروژه فضاي سبز عمودي در پرونده کـاري اداره   آن  گیرد، اما در تري به خود می بیش

  . فضاي سبز جاي گرفت که شاید تأثیر چندانی هم بر افزایش سرانه فضاي سبز نداشت
تهران در دسـت   8هاي سبز در منطقه  ترین پروژه هاي اجراي بام در حال حاضر یکی از مهم

مزبـور بـه    در منطقه )شود که براي نخستین بار در پایتخت تجربه می(اجراي این طرح . اشدب اجرا می
را  فضاي سبزبا توسعه عمودي فضاي سبز، سرانه  تالش می نمایندوالن ؤو مس سرعت پی گیري شده

 8دهند، مساحت فضاي سـبز منطقـه    والن ارائه میؤطبق آماري که مس .پایتخت باال ببرند بخشی ازدر 
تر از استانداردهاي تعیین شـده   کم، آنهزار نفري  380هکتار است که نسبت به جمعیت  165یش از ب

متر مربعی فضاي سبز منطقـه   4هاي بسیاري انجام شده تا سرانه  هاي اخیر تالش با آنکه در سال. است
کمبـود   .سـت افـزایش یافتـه ا  دهد که این عدد فقط یک درصد  اما آخرین ارقام نشان می افزایش یابد،

توسعه عمودي فضـاي سـبز    این حالتدر  .والن میباشدؤعمده ترین مشکل ارائه شده توسط مسزمین 
 شـرایطی  8هاي منطقـه   تفاوت بافت جمعیتی و مسکونی نواحی و محله .در منطقه اهمیت باالیی دارد

فضـاي سـبز    8 منطقهناحیه یک  در. استایجاد کرده متفاوتی از نظر دسترسی ساکنان به فضاهاي سبز
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متر مربـع   6/5هکتار است که اگر بر جمعیت ناحیه تقسیم کنیم سرانه فضاي سبز این ناحیه  71حدود 
این ناحیه در برنامه  هاي ي سبز ساختماننماطرح توسعه عمودي  ،به گفته مسئوالن شهرداري. شود می

  2ناحیـه  ترین بوستان منطقـه در   که بزرگ با این .شود قرار دارد و تا سال آینده وارد مرحله اجرایی می
 7میـدان و   48هکتـار اسـت کـه حـدود      51قرار دارد، اما مساحت فضاي سبز این محـدوده   8منطقه 

از سـوي   .رسـد  مترمربـع مـی   2/4سـرانه فضـاي سـبز آن بـه      و  بوستان را در خود جاي داده اسـت 
در . رسـد  متر مربع می 4/2ن به هکتار فضاي سبز دارد که سرانه فضاي سبز آ 38حدود  3ناحیه  دیگر،

 7در این ناحیه . ترین آن میدان تسلیحات است بوستان و چند میدان وجود دارد که بزرگ 34این ناحیه 
راه  محله وجود دارد که محله لشکر شرقی فقط با داشتن یک تکه کوچک از فضاي سبز عمودي بزرگ

  9 منطقهدربام سبز  ن طرح دیگري براي احداثهمزما. ا میباشددار ترین فضاي سبز را کم )ع(امام علی
متـر مربـع و بـا بهـره      150با بهره گیري از امکانات نوین و استانداردهاي مورد نیاز به مساحت  تهران

گیري از انواع گونه هاي گیاهی نظیـر تویـا آمریکـایی، الرسـون پـیچ، ژونـی پـروس ایسـتاده، ابلـق،          
دي، رز ساناز و انواع گیاهان پوششی نظیر لیزوماکیا، سدم تاکسوس، یاس هلندي پیوندي، کف نیوزنلن

در نقاط دیگـري   9منطقه شهرداري ام عالوه بر ساختمان داین اق  .شده است اجراکاجی، شبدر زینتی 
ساختمان و  نظیر دفتر بوستان المهدي، دفتر بوستان فتح، کتابخانه مهرآباد، مرکز آموزش هاي اجتماعی

   .ي شده استریپی گ نیزشهرداري ناحیه یک 
با هماهنگی سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران نسـبت بـه نصـب     در سایر مناطق

پـس از انجـام   (لمینیوم و پالستیک به منظورکاشت فضاي سبز در سطوح عمودي آپانل هایی از جنس 
پـیش بینـی    در محل هـاي  )آزمایش هاي مورد نیاز و حصول اطمینان از عملکرد مطلوب این پانل ها

 ].23[شده است شده اقدام 

هایی جدیدي است که اجـراي آن سـاز و کـار     توسعه عمودي فضاي سبز از طرحبه هر حال 
شهري تهران در اجراي پروژه هائی در این زمینه برنامه ریـزي  والن ؤرسد مس خاصی دارد و به نظر می

  ].24[نموده اند 
  

  نتیجه گیري -12
گفته شد ایجاد بامهاي سبز مزایاي گونـاگونی دارد کـه محـیط    طور که در صفحات قبل  همان

زیست شهري و زندگی اکولوژیک شهرنشینان و سالمت روحی، اجتماعی و اقتصـادي آنـان را تحـت    
  . دهد تاثیر قرار می
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   Green Roofsمزایاي علمی احداث بامهاي سبز 
  سیالبآب باران و سرازیر شدن  کاهش -1
  و آلودگی ات معلق در هواجلوگیري از انتشار ذر -2
  تاثیر جزیره حرارتی شهرها از طریق سرد کردن بخار هواي محیط کاهش -3
  آوردن محیط آرام براي پرندگان و جانوران فراهم -4
  کارآیی انرژي ساختمان ها بهبود -5
  کشت برخی محصوالت مصرفیآوردن امکانات براي  فراهم -6
هـاي   کـاربري  احداث براي ن ی زم  ي ا  اض  ق ت د رون افزایش  ب وج م  ان ر ه  ر ت ه  ش  ادل  ع  ت منا و  زون روزاف د رش

ـ ا  ها ه ان ر سمیزان   ي ر ه  ش  ي ا  ه ري ارب  ک  ي ز ری  ه ام  رن در ب.  ت اس   ده ش گوناگون، به ویژه مسکن،  مهمـی   ار زب
  ه ت اش د  ی  اس  اس   ش ق ر ن ه  در ش  ی  اض ار   م ی س ق و ت  ع  وزی ت  وه ح ون  ي ر ه  ش  ي ا  ه طرح  ه ی ه  د در ت ان و ت  ی  م  ه ک  ت اس
  رش گ ، ن ی  ت ن سـ   ع  ام  ج  ي اهـ  طـرح   دن شـ   وخ سـ  ن و م  ي رد ب ه ا ر  ي ا  ه   طرح  ي و گ ال   توسعه  ه ب  ه وج ات  ب. د اش  ب
 رد ک روی ن ای   م ه  م  ي ا  ه اورد  ت از دسـ    ی  ک ی . ت اسـ    رده ر ک ی ی غ  ت  ي اد  دود زی ا ح  ت  ي ر ه  شـ   ي ا  ه  ه ان ر از س   اده  ف ت اس 

ــد ــتر  اب ر در ب  ت ی ف ی ک  لهأمســ  ن ت اف  ی  ت ی م ه ا ، جدی ــ  ی  ردم م  ت ارک  شــ م  ه ب  ادن ا د  ه  و ب کمی ــ ر ب.  ت اس   اس  اس
اراضـی سـاخته شـده    ا  ر  ان ر ه  ر ت ه  شـ کیلـومتر مربعـی    730  ت اح  س از م د  درص 67/9ود  وج م  ات  ع اطال 

بـا   .د اشـ   ب ی  از م  ب  ي هـا  ا  ض ر و ف اب  ع  م  ه وط ب رب م  ی  ق اب  د و م ان   اده د  ل ی ک ش ت  ف ل ت خ م  ي ا  ه   ري ارب  کبا ) مسقف(
  ش ی ب . مـی باشـد    ع  رب ر م ت م 81/9ط  وسـ  ت طـور م   ه ب  ن ی زم  ه ان ر س توجه به جمعیت محدوده شهر تهران 

کـل اراضـی   د  درص 26/9 ه د ک اش  ب  ی  م  ع  رب ر م ت م 22ا   ب  ی  ون ک س م  ه ان ر س  ه وط ب رب ا م  ه   ري ارب  ک  ه ان ر س  ن ری ت
به موجـب آمارهـاي شـهرداري، مجمـوع مسـاحت       .]25[  ت اس   اده د  اص  ص ت اخ ود  خ  ه ا ب رساخته شده 

ترین  در بین مناطق شهرداري تهران،بیش. هکتار می باشد 6/1298پارك هاي این شهر در حال حاضر 
استاندارد  ].26[درصد می باشد  45/77با  22نسبت سطح فضاي سبز به مساحت کل منطقه، در منطقه 

میلیون نفري کالن  13ع می باشد که با توجه به جمعیت متر مرب 12فضاي سبز تعیین شده براي هر نفر 
بـا   در چنـین شـرایطی مـی تـوان    . تر از استاندارد است شهر تهران سرانه فضاي سبز موجود بسیار کم

زدیک به یک پنجم سطح شهر تهران را بـه فضـاي   ، حداقل نسبز بامطرح  تشویق شهروندان به اجراي
  .ا نیز به میزان محسوسی کاهش دادو میزان آلودگی هوا ر سبز تبدیل کرد
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